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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
KHOA SƯ PHẠM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN 
(V/v họp giao ban giữa BCN, Đảng ủy với lãnh đạo các Bộ môn) 

 

- Thời gian:  9 giờ 30 phút ngày 02 tháng 12 năm 2019 

- Địa điểm: Phòng họp Khoa Sư phạm 

- Thành phần tham dự: BCN Khoa, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN, tổ VPK và đại diện BCN 

các Bộ môn. 

- Chủ tọa: Ô.Nguyễn Văn Nở 

- Thư ký: Cô Hoàng Thị Minh Oanh 

-Vắng: Ô.Huy (đi học) 

- Nội dung: 

1. Công tác hai tuần qua, Khoa đã thực hiện các công tác và tiếp nhận, triển khai các văn bản 

sau đây:   

- Chi tiền coi thi; mời giảng bậc đại học và SĐH HK I (2019-2020). 

- Phối hợp tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp thạc sĩ (23/11/2019). 

- Phân công cán bộ giảng dạy HK II 2019-2020 bậc thạc sĩ. 
  - Tiến hành kiểm tra công tác coi thi học kỳ I năm học 2019-2020. 

 - Công văn về việc rà soát và điều chỉnh nội dung phần giới thiệu 08 CTĐT để đăng ký đánh 

giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA 

 - Công văn về việc đề nghị giao đề tài luận văn thạc sĩ cho học viên khóa 25 (2018-2020). 

 - QĐ về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học. 

 - Công văn về việc phân công cán bộ hướng dẫn đoàn Thực tập sư phạm K42, năm học 

2019-2020. 

 - QĐ về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp hệ đại học 

chính quy – học kỳ I, năm học 2019-2020. 

 - Công văn về việc mời tham dự sự kiện “Ngày hội việc làm Công nghệ thông tin 2019”. 

- Thông báo xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và 

Công nghệ đợt 6. 

- Thông báo về việc tiến hành nộp các báo cáo Seminar trong đợt 2 năm 2019 (6 tháng cuối 

năm 2019). 

- Các chi bộ tổ chức đại hội trong tháng 11/2019. 

- Thông báo về việc tổ chức Hội thao truyền thống Khoa Sư phạm – Lần thứ 24 năm học 

2019-2020. 
 - Công văn về việc thông báo nợ tạm ứng. 

 - Thông báo nhập số liệu công tác giảng dạy năm 2019. 

 - Công văn về việc đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, giới thiệu giáo trình năm 

2020. 

- Khoa tổ chức Họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Sơ kết Nghị quyết 80-NQ/ĐU, Nghị quyết 95-NQ/ĐU và Nghị quyết số 96-NQ/ĐU của 

Đảng ủy Trường ĐHCT. 

- Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2019 và Khởi công xây dựng các công trình thuộc 

Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT. 

https://cpv.ctu.edu.vn/images/upload/Kehoach_Baocao/NQ%20cua%20BCH%20ve%20doi%20moi%20va%20Nang%20cao%20chat%20luong%20HTQT_Final.pdf
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- Dự Lễ trao bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ năm 2019, đợt 2. 

- Họp BCH Đảng ủy Khoa 

- Họp về việc điều chỉnh Mục tiêu, Chuẩn đầu ra CTĐT và triển khai kế hoạch Tự đánh giá 

CTĐT 

- Họp Ban chỉ đạo và tổ thư ký điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định chế độ làm 

việc đối với giảng viên ĐHCT 

- Họp trao đổi về việc đưa SV đi TTSP tại Trường Quốc tế Singapore. 

 

- Khoa đã gửi các công văn lên Trường: 

  + Công văn về việc xin phép viên chức tham dự Hội thảo tại Hà Nội (Nguyễn Minh 

Quang) 

  + Công văn về việc xin phép viên chức tham dự Hội thảo tại Long An (Phạm Đức 

Thuận) 

  + Công văn về việc đề nghị Trường ra quyết định bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Sư phạm 

Lịch sử. 

- Trường ra quyết định: 

  + QĐ số 5568/QĐ-ĐHCT, ngày 19/11/2019 về việc thành lập Ban chỉ đạo TTSP 

Khóa 42 năm học 2019-2020. 

  + QĐ số 5606/QĐ-ĐHCT, ngày 21/11/2019 về việc xuất bản, in ấn và phát hành tài 

liệu học tập “Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam dùng cho chương trình môn lịch sử mới ở trường 

phổ thông”. 

  + QĐ số 5601/QĐ-ĐHCT, ngày 20/11/2019 về việc thu nhận viên chức đi học tập, 

công tác trở về (Phan Hoàng Linh) 

  + QĐ số 5670/QĐ-ĐHCT, ngày 25/11/2019 về việc sắp xếp cho viên chức nghỉ trước 

hưu (Phùng Kim Chức) 

  + QĐ số 5671/QĐ-ĐHCT, ngày 25/11/2019 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH 

(Phùng Kim Chức) 

  + QĐ số 5704/QĐ-ĐHCT, ngày 26/11/2019 về việc cử viên chức đi tham dự hội thảo 

tại Hà Nội (Nguyễn Minh Quang) 

  + QĐ số 5719/QĐ-ĐHCT, ngày 27/11/2019 về việc bổ nhiệm viên chức (Phạm Đức 

Thuận) 

  + QĐ số 5751/QĐ-ĐHCT, ngày 29/11/2019 về việc tính hưởng phụ cấp thâm niên 

nhà giáo (Phùng Kim Chức) 
 

2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau: 

- 8g00, ngày 03/12/2019: Làm việc về nhân sự tại các đơn vị đào tạo. 

- 14g00, ngày 03/12/2019: Tiếp Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, tại: HT.BGH. 

 - Ngày 04/12/2019 (cả ngày): Họp xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở của GV, tại: PH.Khoa. 

 - 7g30, ngày 05/12/2019: Họp triển khai công tác Tự đánh giá CTĐT ngành Sư phạm: Vật 

lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn. 

 - 15g30 đến 17g00, ngày 04/12/2019: Tập huấn các chức năng phần mềm quản lý nguồn lực 

giảng dạy, tại phòng máy tính 03, tầng 4, Nhà điều hành. 

 - 7g30, ngày 06/12/2019: Họp xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở của SV. 

- 13g30, ngày 06/12/2019: Họp xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở của SV. 

 - Tiếp tục chi tiền coi thi, photo đề thi (Hạn cuối 10/12/2019). 
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-Nhận bảng điểm HK I (2019-2020), yêu cầu Giảng viên nộp 01 bảng điểm gốc, 02 bản 

điểm in (một mặt). 

- Kết thúc kiểm tra công tác coi thi HK I 2019-2020. 

- Công văn đề cử giảng viên ôn tập Thạc sĩ năm 2020. 

- Gửi CV tiếp GS Rabian Wangkeeree (Thái Lan) sang trao đổi về nghiên cứu khoa học và 

hợp tác sau đại học (21-24/12/2019) 

 

3. Ý kiến của BCN Khoa: 

 - Các Bộ môn thu bài thi, đề thi và đáp án và nộp về VPK ngày 31/12/2019. 

 - Ngày 15/12/2019 hạn cuối quý thầy cô nhập điểm các học phần. 

 - Quý thầy cô xem trên hệ thống của giảng viên về nhập số liệu công tác giảng dạy, NCKH 

năm 2019, nếu có khiếu nại trước ngày 15/12/2019, sau ngày này trường sẽ không giải quyết. 

 - Các Bộ môn phân công cán bộ hướng dẫn đoàn TTSP Khóa 42. Các Bộ môn chủ động tổ 

chức một buổi cho sinh viên năm cuối đi TTSP và triển khai cập nhật chương trình mới.  

 - Sáng thứ 5, ngày 05/12/2019 Họp triển khai công tác Tự đánh giá CTĐT ngành SP. Vật lí, 

Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, mỗi chương trình đều có 01 sinh viên tham gia. 04 Bộ môn này mời 

sinh viên tham dự trong buổi triển khai. 

  

 Cuộc họp kết thúc lúc 10g25  phút cùng ngày. 

     

THƯ KÝ CHỦ TỌA 

  
 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Minh Oanh 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nở 
 
 

 
 

 


